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Van de voorzitter, Wim van Ruiten: “Nachtvorst!”
Half november hadden we de eerste nachtvorst. De volgende morgen hingen met name de
bladeren van de vijg en de druif er direct hulpeloos bij. Echte zuidelijke planten. Eind november
de volgende nachtvorsten. Ik heb direct de wortels en pastinaken een extra wortelvlieggaas
over de lage boogjes gegeven en de knolselderij heb ik in een grote kuip met potgrond in de
kas gezet. Deze knollen kunnen wel een paar graden vorst hebben, maar ik neem het risico
niet. Verder heb ik winterpostelein, veldsla, bietenblad en boerenkool om de winter samen met de knollen
door te komen. Al mijn bedjes zijn bedekt met restgewas of met phaecelia, zodat de grond bedekt is en uitspoelen van voedingstoffen door regen tegengegaan wordt.

Van de voorzitter2: “pH-waarden aan de hoge kant”
In november hebben Wiljan en ik een dertigtal tuinen getest op de pH. Een pH van tussen de 6 en 6.8 is
voor de meeste groenten prima. Aardbeien, wortels en knollen kunnen iets zuurdere grond hebben dan
vrucht-, blad- en koolgewassen. Op een paar tuinen na was de gemiddelde waarde boven de 7 en dus niet
zuur genoeg( onder de 7 is zuur). Bij navraag bleek dat vrijwel allen een aantal jaren flink championmest
gebruikt hadden. Deze mest bevat veel kalk en kan zo zorgen voor de minder zure grond. Ons advies is
dan ook om geen extra kalk te strooien.
We zijn bezig een overzicht te maken met de gemeten pH-waarden op onze tuinen. Mogelijk gaat dit worden meegezonden met de eerstvolgende Nieuwsbrief.
Succes en veel plezier met de voorbereidingen voor voor volgend jaar!

Waterleiding afgesloten tijdens vorstperiodes
Tijdens vorstperiodes is onze waterleiding afgesloten. U kunt dan geen water tappen bij de diverse kranen
op ons complex. Omdat het toilet niet doorgespoeld kan worden, is de WC gedurende deze periode gesloten. Zodra de temperaturen weer boven nul zijn, wordt het water weer aangesloten.

De jaarbrief en zadencatalogus komen er aan!
Medio december kunt u de jaarlijkse brief verwachten met het verzoek om de huur
van uw grond te betalen (aantal m² x €0,45). Bovendien is er de mogelijkheid om
via de vereniging zaden, tuinartikelen en pootaardappelen te bestellen met aardige
kortingen. We bestellen dit jaar weer bij Zaadhandel van der Wal, een leverancier
die behalve gangbare, ook veel biologische zaden kan leveren.
Voor de pootaardappelen gaat de voorkeur van het bestuur uit naar phytophthora
resistente pootaardappelen, die via de firma Jalving worden aangekocht. Bij de
jaarbrief worden de bestelformulieren bijgevoegd.
Met dank aan onze eigen postbezorgers die één dezer dagen bij u langskomen!
Dus…. let op uw brievenbus!

Waterverbruik 2017
Het afgelopen jaar is er op ons volkstuincomplex 425 m³ water verbruikt. Dat is een flinke plas!
En vergeleken met andere jaren een topjaar!

Wat je in december nog kunt zaaien: spinazie, tuinkers
Wat je in december nog kunt planten: beter even niks
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Van de tuinbeheerder, Max v.d. Lubbe: ”Afscheid en welkom”
Per 1 januari 2018 hebben 10 leden afscheid genomen van onze vereniging:
Huub Feijen, Jo Ridderhof, Victor Groenewegen, Peter Cocu, Merel Troost, Molly Rheinbach,
Madelon Didden, Babs Verheijden, Xin Zhang en Karin Schouten.
We hopen dat jullie bij onze vereniging een prettige tijd hebben gehad en het moes-tuinieren
niet te veel gaan missen: het ga jullie goed!
Zij maken plaats (mede door herindeling van de tuinen) voor 7 nieuwe leden:
Sandy Wu , Mehmet Bas, Mehmet Karatas, Giuseppe Clemente, Koelsum Willemsen, Anonymus en Caroline Spanjaard.
Van harte welkom en veel tuinplezier gewenst!
Totaal heeft de vereniging nu 99 leden. Dat kunnen er wel 101 worden, want er zijn nog 2 tuintjes vrij van
100 m² elk! Serieuze kandidaten kunnen zich melden bij de tuinbeheerder.

Voor uw nieuwe agenda: jaarvergadering 2018 VTV Aanschot
De eerstvolgende jaarvergadering van onze Volkstuinvereniging is gepland op 5 maart 2018 om 20.00 uur.
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